NORMATIVA COVID‐19 DELS ESPAIS DE FORMACIÓ EN
CIRC DE L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS – CURS 2020‐21
Introducció
Hem treballat per adaptar les activitats formatives de l’Ateneu a les mesures de prevenció de
la COVID‐19 i així, poder seguir les normatives i recomanacions establertes per les
administracions en l’àmbit de l’educació i de les activitats de lleure i esports. Així mateix, en el
procés també hem comptat, amb l’acompanyament de l’Agència de la Salut Pública de
Barcelona (ASPB) i del Pla de Prevenció en Riscos Laborals.
Aquesta informació estarà en continua revisió i actualització tenint en compte la realitat
canviant i les actualitzacions en les normatives de les administracions corresponents i
l’experiència de l’equip en l’aplicació de les mesures.
Això ens ha portat a fer una nova distribució dels grups, de les tècniques i dels espais, amb
grups de convivència estables que permetin evitar els contactes amb la resta d’alumnat i
reduir els desplaçaments dins de l’espai de l’Ateneu, baixant ràtios (màxim 10 alumnes per
formador/a) i duplicant tècniques.
Dit això, vetllarem per que totes les activitats que fem siguin segures (tal i com ho hem fet
sempre...), però hem de ser conscients de que el risc 0 no existeix, pel que és probable que es
doni algun cas, per la qual cosa és important que actuem amb calma i que ens
coresponsabilitzem entre totes de l’aplicació d’aquestes mesures.
Davant de tot el que estem vivint: circ, cultura, i comunitat!!!

Canvis respecte a altres cursos
Aquestes serien algunes de les adaptacions que hem treballat:
1. Prescindim de la sala 3‐4 per aforament limitat.
2. Pel que fa al material es farà una desinfecció abans i després de cada ús i es
redistribuirà en els espais en la mesura del possible per reduir els desplaçaments. Amb
alguns materials específics, es deixaran “descansar” un mínim de 72h entre usos.
3. El Claustre de Formadors/es de Circ ha treballat l’adaptació de cada tècnica i del
funcionament de les sessions per reduir al mínim el risc de contagi sense descuidar la
qualitat de l’espai educatiu‐formatiu.
4. Facilitar material de protecció i prevenció: gel hidroalcohòlic i desinfecció de calçat per
l’alumnat i mascaretes i productes de neteja pel professorat).
5. Als espectacles de Final de Curs també hi haurà canvis, ja que treballarem de forma
que no haguem de barrejar els grups: estem treballant en diversos escenaris. Us
informarem de les novetats més endavant.
Tots aquests canvis són fruit de l’aposta per reprendre les classes i així, la interacció social i els
vincles propers que s’estableixen únicament amb els espais de relació presencials. Volem

tornar a fer circ amb vosaltres i fer‐ho amb l’estima de sempre. Tot i que ens trobarem amb
limitacions ens adaptem de nou, perquè no pari la màquina. En aquest sentit però, és
important que tinguem en compte que en el cas que sigui necessari haurem d’adaptar algunes
de les classes al format virtual.

Per poder participar als espais formatius de l’Ateneu cal...
‐ Declaració autoresponsable en relació amb la Covid‐19 a firmar per les famílies: s’envia per
correu electrònic i s’haurà de presentar abans de l’inici de les classes.
NO VENIR A L’ATENEU SI TENIIU AQUESTS SÍMPTOMES (o heu tingut contacte estret durant
més de 15 minuts):
‐ Febre a partir de 37,5º
‐ Tos
‐ Trastorns digestius
‐ Pèrdua de gust i/o olfacte
Per altra banda, és important que si detecteu els símptomes a casa, contacteu amb el vostre
CAP de referència (si el CAP no contesta, trucar al 061), per la seva atenció mèdica i per a que
es pugui fer la traçabilitat dels casos. En aquest sentit, haureu d’informar de que el vostre fill/a
és alumne/a de l’Ateneu i facilitar els contactes de Elies (referent de Formació en Circ) o Naroa
(referent de Recursos i Prevenció) al telèfon 93 350 94 75 i al correu electrònic a
formacio@ateneu9b.net i recursos@ateneu9b.net. També us agrairem que ens aviseu per a
que puguem reaccionar amb més marge. Gràcies!
En el cas que hi hagi un cas confirmat a l’equipament de l’Ateneu, serà el Centre d’Atenció
Primària (CAP) qui decideix quins serien els grups afectats i si s’han d’aïllar o no. Per aquesta
raó, tenim l’obligació de traspassar les dades que ens requereixin les autoritats sanitàries amb
l’objectiu de facilitar la traçabilitat dels casos pel control epidemiològic. Ho farem, mantenint
en tot moment el respecte a la intimitat, d’acord amb la normativa de Tractament i Protecció
de Dades.

Neteja de mans, Mascaretes i Accessos...
‐ Neteja de mans i calçat abans d’entrar a cada espai, així com abans de fer servir els materials
de circ. Així com ajudar en la cura i neteja dels materials amb les indicacions del formador/a
corresponent.
‐ L’ús de la mascareta és obligatori per l’alumnat durant les classes, excepte en algunes
tècniques i exercicis que ho consideri el formador/a de cada tècnica. Serà obligatòria per
l’alumnat per entrar i sortir de la classe, com per desplaçar‐se per la resta de l’Ateneu. Poden
haver excepcions d’ús de mascareta per prescripció mèdica. És obligatori l’ús de les
mascaretes homologades pels formadors i formadores.
‐ Per qualsevol tràmit o consulta que hagueu de fer a oficines, us demanem que prioritzeu la
via del correu electrònic (formacio@ateneu9b.net), telefònica o demaneu cita prèvia per
poder evitar les aglomeracions. L’Atenció a les famílies la farem a la Sala 1 davant l’oficina
(taquilla).

‐ Recepció alumnat: es farà al carrer de l’Ateneu. Cada formador/a recollirà al seu grup i
accedirà a l’espai que correspongui pel carrer. Evitem creuar espais com Bar i passadissos.
‐ Accessos espais: tots els canvis de classe es faran pel carrer. Les entrades i sortides es faran
sempre pel mateix lloc: porta exterior del gimnàs per la Plaça Trobada. Per desplaçar‐se entre
els espais haurem de portar sempre la mascareta. També haurem de desinfectar‐nos les mans i
el calçat per poder entrar (les mans amb el gel hidroalcohòlic i el calçat amb les catifes
desinfectants que disposarem a les portes).
‐ Vestidors: tot i que no es prohibeix el seu ús, tampoc no es recomana, per ser un espai petit i
poc ventilat. Per aquesta raó, us demanarem venir canviats de casa. El calçat i/o motxilles es
deixaran a un racó de la classe, on indiqui el/la profe.
‐ Aigua: cada alumne/a ha de portar la seva ampolla d’aigua. No podran veure de les aixetes
dels lavabos.

Com actuar si alumnes o professorat presenten símptomes de contagi
per COVID‐19
A continuació compartim el protocol que aplicarem en aquests casos. Es bassa en els que han
desenvolupat els centres de formació en dansa i les escoles. Els referents de la coordinació i la
gestió de la COVID‐19 a les activitats formatives de l’Ateneu són Laura i Elies
En cas que un/a alumne/a presenti símptomes de COVID‐19:
‐ Separar a l'alumne/a de la resta de classe.
‐ El/la referent ha de trucar als progenitors/es o tutor/a (si és menor d'edat) i al CAP de
referència. Si el CAP no contesta, trucar al 061.
‐ Avisar al servei de prevenció de riscos de l'Ateneu.
En cas que un/a professor/a presenti símptomes de COVID‐19:
‐ Separar al professor/a de la resta de classe.
‐ El/la referent ha de trucar al CAP de referència del professor. Si no contesta, ha de
trucar al 061.
‐ Avisar al servei de prevenció de riscos.
Mentre el/la professor resti pendent de saber el resultat del PCR, si ha estat en contacte amb
altres professors/es o alumnat i es considera que pot haver‐hi un mínim risc de contagi, valorar
amb els serveis mèdics i el servei de prevenció de riscos si aquelles persones amb les que ha
estat en contacte haurien d'aïllar‐se a casa. Un cop es confirmi que el/la professor ha donat
positiu per COVID‐19, valorar amb els serveis mèdics i el servei de prevenció de riscos si
aquelles persones amb les que ha estat en contacte s’haurien d'aïllar a casa.
Estem oberts a propostes de millora, així com a resoldre dubtes. Podeu contactar‐nos per les
vies habituals.

NOTA: Totes les mesures i protocols estaran subjectes als principis de flexibilitat, progressivitat i adaptabilitat i als
canvis que es puguin imposar en aquesta nova normalitat. Així que és possible que haguem de readaptar la nostra
manera de funcionar. Gràcies per la comprensió!

